


แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงรักษ์  ทองอร่าม/9,000.- นางจงรักษ์  ทองอร่าม/9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2564, 29 ธ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส  สมซ่ือ/7,500.- นายทองใส  สมซ่ือ/7,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2564, 29 ธ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนราวดี  นามบุตร/12,000.- นางนราวดี  นามบุตร/12,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4/2564, 11 ก.พ. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 1,000.00             1,000.00           เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเจริญทรัพย์/1,000.- โรงกลึงเจริญทรัพย์/1,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/25, 3 ก.พ.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 335.00 335.00 เฉพาะเจาะจง KS คอมพิวเตอร์/335.- KS คอมพิวเตอร์/335.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/04, 3 ก.พ.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 210.00               210.00             เฉพาะเจาะจง ร้านน  าเพชร/210.- ร้านน  าเพชร/210.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/15, 4 ก.พ.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 ราย 16,620.00 16,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/16,620 บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/16,621 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902416, 5 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 ราย 10,955.00 10,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/10,955.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/10,955.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902420, 5 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 398.00 398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัยฯ/398.- บริษัท เอก-ชัยฯ/398.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2108000634, 11 ก.พ.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรเน๊ทเวิร์ค/550.- ร้านธนภัทรเน๊ทเวิร์ค/550.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/17, 11 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ฯทะเลทอง/470.- ศูนย์ฯทะเลทอง/470.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01-12/17 , 15 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/5,100.- หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/5,100.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1771, 15 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/2,200.- หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/2,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1772, 15 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/2,500.- หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/2,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1773, 15 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 ราย 44,145.00 44,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/44,145.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/44,145.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902451, 15 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 ราย 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จ ากัด/1,600.- บริษัท ปราชญ์สกรีน จ ากัด/1,600.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน BL005070, 16 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 8 ราย 15,130.00 15,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราชญ์สกรีน จ ากัด/15,130.- บริษัท ปราชญ์สกรีน จ ากัด/15,130.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน BL005071, 16 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 ราย 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 40 กะรัต/500.- ร้าน 40 กะรัต/500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 018/22, 17 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 ราย 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธ์ุไม้/370.- สวนอุดมทรัพย์พันธ์ุไม้/370.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 010/4, 17 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 2,657.00             2,657.00           เฉพาะเจาะจง สหการวิทยลัยเกษตรฯ/2,657.- สหการวิทยลัยเกษตรฯ/2,657.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/25, 17 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ฯทะเลทอง/280.- ศูนย์ฯทะเลทอง/280.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/15 , 17 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 วัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 1 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง โรงผลิตน  าด่ืมฯ/650.- โรงผลิตน  าด่ืมฯ/650.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/509 , 18 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 1,040.00             1,040.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โฟโต้/1,040.- ร้านเบสท์โฟโต้/1,040.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน N6402-00293-4, 22 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 2,520.00             2,520.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โฟโต้/2,520.- ร้านเบสท์โฟโต้/2,520.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน N6402-00296, 22 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 3,340.00             3,340.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โฟโต้/3,340.- ร้านเบสท์โฟโต้/3,340.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน N6402-00295, N6402-00295

เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22-ก.พ.-64

วงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

26 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 800.00               800.00             เฉพาะเจาะจง สหการวิทยลัยเกษตรฯ/800.- สหการวิทยลัยเกษตรฯ/800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/28, 23 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 540.00               540.00             เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิอะไหล่/540.- สมศักด์ิอะไหล่/540.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/20, 23 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


